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• Yhteydenottokortti, jolla tavalliset ihmiset, bussikuskit, naapurit, taksit, 
ruokajakelu, apteekit, kyläkauppiaat voivat ilmaista huolensa 
ikäihmisistä

• Ikäihminen voi kortilla itse ilmoittaa
halustaan yhteydenottoon 
àpostitus maksuton

• Puhelinyhteys, kotikäynti, ohjataan 
tarkoituksenmukaiseen palveluun, 
osallistavaan toimintaan tai 
etsitään sopiva vapaaehtoinen 
vanhukselle

Hoksauta minut -kortti

Kortin kehittämisen taustalla Ikäarvokas-hanke 
(Kirkkopalvelut ry, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö yhteistyössä 
mm. Suomen Kylät ry, Valli Ry)



Ovensuukyselyt

• Työparina ovensuussa/eteisessä tehtävä kysely (maks. 10 min)

• Tietoa asukkaiden arjen avun tarpeista, hyvinvointia tukevaan toimintaa 
liittyvistä toiveista sekä epävirallisesta avusta

• Samalla voidaan jakaa tietoa alueen palveluista ja toiminnasta

• Tiedotus: kirje postilaatikkoon, juttu 
lehteen ja mainokset alueelle

• Nimettömänä mutta halutessaan 
voi antaa yhteystiedot diakonille 
tai palveluohjaajalle välitettäväksi
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Kyläilyn vireyttäminen, 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Hyvää mieltä kyläilemällä –kampanja
• Vapaaehtoiset kyläläiset vierailevat yksinäisten ikäihmisten luona
• Yksinäisiä etsitään aktiivisella tiedotuksella
• Koordinaattori jakaa kyläilypaikat 

(Aijoos –toiminta Etelä-Pohjanmaa)

• Kyläilyhaaste
• Koordinaattori hankkii haastepaketin (kahvit ja vieraskirja), laittaa haasteen 

liikkeelle ja ottaa haasteen vastaan haasteajan päätyttyä
• Kyläilyalueena kylä tai kunta
• Kyläilyn tapahduttava esim. 2 vk haasteen vastaanottamisesta
(Isoäidin aikaan –hanke Kannonkosken ja Kivijärven kunnissa)



Puhelinystävä ja soittorinkitoiminta
• Hetki puhelulle –palvelu

• Vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoinen soittaja soittaa säännöllisesti 
ystäväpuhelun 

• Kartoitetaan kiinnostuneet ikäihmiset ja koordinaattori kokoaa soittajista ja 
asiakkaista parit

• Vapaaehtoiset koulutetaan soittajiksi ja heillä on vaitiolovelvollisuus
(Haloo Päijät-Häme hanke)

• Puhelinrinkitoiminta
• Puhelinrinkiohjaajat vetävät 
• Puhelut toteutetaan 

matkapuhelimien 
neuvottelupuhelutoiminnolla

• Mahdollistaa osallistumisen 
pitkienkin välimatkojen päästä



Esimerkkejä ystäväpalveluista
• Ystävätoiminta ja 

kulttuuri/kirjasto/liikuntakaveri
• Kahdenkeskinen vuorovaikutus ja 

toiminta
• Kaikkein huonokuntoisimmille usein 

ainoa mahdollinen yksinäisyyttä 
lieventävä toimintamuoto

• Tutkimusten mukaan lieventää 
yksinäisyyttä parhaiten silloin, kun sen 
kautta avautuu mahdollisuutta 
laajempaan osallisuuteen ympäröivissä 
yhteisöissä 

• Mm. SPR Lappeenrannan osaston 
Piristäjätoiminta
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Erilaiset ryhmämuotoiset toimintamallit
• Yhteisölliset kyläkahvilat,  Korttelikodit, 

Arjen olohuoneet, Porinaporukat, 
palvelupäivät kylillä yms.
• Yhteistyössä kunnan, seurakunnan, 

yhdistysten, oppilaitosten yms. 
• Paikkana kylätalot, kyläkoulut, 

metsästysmajat, seuran/seurojen talot yms. 
olemassa olevat tilat

• Yksinäisyyden lieventämisessä toimii 
parhaiten mallit, jotka nojaavat osallistujien 
yhteisiin mielenkiinnonkohteisiin (esim. 
taide, liikunta )

• Onnistumisen avaimena se, että osallistujilla 
mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön 
ja olla siinä mukana aktiivisena toimijana, ei 
vain tuen vastaanottajana

• mm. Ite ja Yhessä –toiminta Miehikkälässä ja 
Virolahdella
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Organisoitu naapuriapu
• Organisoitu naapuriapurinki  

ja kylärinki kylillä
• mm. Torniossa Kylärinki –

toiminta (vertaistuki ja 
ystävätoiminta) + 
ohjaajakirstu (vapaaehtoiset 
osaajat/harrasteryhmien 
vetäjät)

• Lapissa käytössä 
naapuriapurinki 
(kyläyhteisön sisällä 
lähimmäisestä 
huolehtiminen)
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Muita hyviä käytäntöjä

• Alueellinen toimintakalenteri ohjausvälineenä
• Toiminnot kootaan yhteiseen alueelliseen toimintakalenteriin, joka toimii 

helppokäyttöisenä ja selkeänä ohjausvälineenä ehkäisevien toimintojen 
pariin.

• Painettu ja sähköinen (esim. hyvinvointiasemat, kaupat, apteekit, 
palveluohjausta työssään tekevät ammattilaiset, kylätalot yms.) 

• Vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöiden yhdyshenkilöverkosto 
kunnassa/vapaaehtoisfoorumi
• Säännölliset tapaamiset
• Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
• Yhteiset koulutukset



Kuljetus- ja kimppakyytikokeilut

• Kyläkyydit 
• kutsuohjattu kyytipalvelu, jossa yhdistetään eri 

asiakkaiden tilaamia matkoja samoille reiteille
• Ks. Kaikki kyytiin –haaste kunnille (MTK, KyytiGroup ja 

Coreorient)

• Kyläläisten kimppakyytiringit
• Koulukuljetusten hyödyntäminen
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Yhteystiedot:
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